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A berettyószéplaki székhelyű " Szülők és Tanárok Egyesülete Proeducatie - GRI 
Berettyószéplak " egyesület két kiírásra nyújtott be pályázatot: Szomszédos országokban működő 
civil és egyházi szervezetek gyermekbarát tevékenységének támogatása - pályázati azonosító :GYE-
KP-1-2019/1-000379 és 500 000 forint vissza nem térítendő támogatást nyert, valamint  A magyar 
kultúráért és oktatásért - Központi pályázati felhívás (2020.) - MKO-KP-1-2020/1-000864 sz. 

pályázati azonosítóval ellátott programra, amely 1 000 000 forint vissza nem térítendő támogatást 
jelentett. 
A pályázatok 2022. június. 30-án zárultak és a Bethlen Gábor Alap támogatásával valósultak meg. 

 
A pályázatok rövid összefoglalása: 

 

Zöld fészek 
 

   Pályázatunk célja volt a környezetet védő gondolkodásmód  és a környezetbarát életmód 
kialakítása a berettyószéplaki közösségben. A településen magyar nyelven tanuló 70 diákot és 
oktatóikat olyan tevékenységekbe vontuk be, mint a természetjárás, kirándulás, vetélkedők, 
többszöri hulladékgyűjtés, szakkörök. A pályázat útján elnyert összegből egy " zöld fészket " 
igyekeztünk kialakítani, amely korszerű audiovizuális eszközökkel lett felszerelve. 

   A megpályázott összegből a kalkulációk alapján a terem teljes mértékű felszerelését 
terveztük. Az igényelt támogatás összege 1 815 500 Ft volt, amiből 500 000 Ft-ot kaptunk meg, 

amely összeg a terem részleges berendezésére volt elegendő. A különbözetet önerőből pótoltuk, így 
sikerült teljes mértékben  megvalósítani amit elterveztünk. 

  A program átfogó célja a környezetbarát életmód és a környezetet védő gondolkodásmód 

kialakítása a településünkön tanuló magyar anyanyelvű diákok körében. A gyerekek valós 
problémákra, életszerű helyzetekre kerestek és találtak megoldást szakemberek bevonásával. 
Lezajlott tevékenységeink során résztvevőink megismerték közvetlen környezetük környezeti 
problémáit és ugyanakkor elsajátították a lehetséges megoldási módokat is. A gyerekek aktívan részt 
vettek az iskolában és azon kívül a fenntarthatósággal kapcsolatos tevékenységekben ( pl.: 
hulladékgyűjtés és  feldolgozás: PET palackok gyűjtése, kupakok gyűjtése karitatív célból, majd 

pedig a palackok összepréselése). 



A program eredetileg eltervezett futamideje 2019. 09. 20 és 2020 .04. 25 között zajlott volna 

, azonban a COVID-19 vírushelyzet miatt a pályázat futamideje meghosszabbításra került.  

A program első felét ( túra a helyi erdőben, gyalogtúra a helyi vízgyűjtőtó melletti erdőbe,  a 

vízgyűjtőtó ökoszisztémájának megfigyelése, kisállatsimogatás helyi gazdáknál, egészségügyi 
játszóház szakemberek bevonásával, játékos vetélkedővel és bemutatóval egybekötve, madáretető 
készítés és madáretetés, iskolakert és iskolaudvar rendezése örökzöldek ültetésével egybekötve) 
sikerült még a járvány kezdete előtt lebonyolítanunk. A program második fele 2021-ben valósult 
meg, mivel a járványügyi szigorítások és intézkedések ezt korábban nem tették lehetővé.  2021 
májusában és júniusban került sor a településen a szemétgyűjtési akcióra, amely a falu területén és 
a helyi vízgyűjtőtó közvetlen környezetében történt. Az eltervezett tanulmányi kirándulás viszont 

elmaradt, mivel a járványügyi intézkedések ezt nem tették lehetővé.( nem kaptunk engedélyt ).  

A megvalósított tevékenységek során a gyermekekben kialakultak a természettel és a 

közvetlen környezetükkel kapcsolatos környezettudatos magatartáshoz szükséges értékek, 
magatartásminták, életviteli szokások. Mindez képessé teszi őket az élő természet tiszteletben 
tartására annak károsítása nélkül. 

A megrendezett vetélkedő lehetőséget nyújtott összegző, globális tájékozódásra a 
programban résztvevő gyermekek környezettudatos magatartásáról. 

Több, mint foci 

A projekt keretén belül célkitűzésünk volt a sportot alternatívaként kínálni a virtuális világban 

élő fiataljainknak, így kívántuk aktivizálni a mozgásszegény életmódot folytató gyerekeket, 
csökkenteni a túlsúlyproblémát fiataljaink körében, életviteli szokásaik megváltoztatásával, az 
egészséges életmódra való nevelés által. 

Mivel iskolánkban a labdarúgás az egyik legvonzóbb sportága tervünk egy lány és egy fiú 
csapat létrehozása volt, ezáltal a településünkön és térségünkben élő magyar anyanyelvű fiataljaink 
és azok családjai számára lehetőséget kaptak kimozdulni a mindennapok egyhangúságából. 

A sokoldalú sportrendezvények megvalósításának alapfeltétele egy jól felszerelt sportterem, 
amely biztosítja a rendszeres fizikai aktivitás (edzés) helyszínét. A pályázat segítségével sikerült ezt 

megvalósítani. 

A koronavírus-járvány okozta veszélyhelyzet és készenléti állapot a támogatásban részesülő 
projektünk megvalósítását nagymértékben megnehezítette. 

A COVID-19 koronavírus terjedésének korlátozására irányuló intézkedések egyes programok 
eredetileg tervezett megvalósulását is megakadályozták- befolyásolták: számos rendezvény, 
program külső okok miatt nem volt megvalósítható az eredetileg tervezettek szerint. Lehetőség 
szerint a tervezett rendezvények megvalósítása részben a nyilvánosság kizárásával történt, azonban 

az eseményről készült képeket nyilvánosan elérhető portálokon időlegesen vagy korlátozva - 
elérhetővé tettük.  

A megítélt támogatási összeget a sportterem korszerűsítésére használtuk fel. A sportterem 

felszereléséhez beszerzett eszközöket az intézményben tanuló diákok és a szomszédos magyar lakta 
településeken élő magyarajkú gyerekek hosszú távon a testnevelés órákon, sportkörökön, edzéseken 
hasznosítják. 

 


